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'Talimat alarak 
dönecekler. 

M. M. komisyonundaki Yunan 
Baş murahhası M. Diyamando
polos ile ikinci murahhas M. Ma
mapolos dün Atinaya gitmişler· 
dir. 

Yunan murahhaslarının bu sey
yahatı Ankarada bir müddetten
beri tevakkuf devresi geçirmekte 
olan müzakeratla alakadardır. 

Müzakeratın safahatı 
Selahiyettar mahafilden tereş

şuh eden malumata göre, müza· 
kerata geçen aylar zarfmda hü
kumetimizin mühim bir teklifiy
le başlanmıştır. Hukumetımiz, bu 
teklifinde, muallak mübadele me-

[ 1labadı 2 uncu say/ amızda[ 

CUMHURiYET lÇlN VE H.ALK iÇiN 

CUMA, 29 ~ART~ 1929 

Almanyaya dogru yo· 
ıuna devam ediyor. 

Atiııa, 27 [A.A] 

Graf :zeppeliıı balonu Atina şehri 
üzerinde uçtuktan sonra Istanbula 
doğru ilerilomeğe ba§lamış fakat 

~ 

iaJı,.-~ ·eki)CAtj 7.ergileriu h81kA 
aulatJJma.-1nı Ye her vatanda,;ın 

bu hueu.sta daha iJi tenvir. 
edilmesini istiyor. Defterdarlar, 

Konferans 
'ermek ve dahü sair suretle 
bu vazifeyi ifa edeceklerdir. 

O gün, yani 

7Niıan 
Pazartesinden 

itibaren de, daha 
olarak • 

zengın 

tertip ettiğimiz 

yeni hediye mu
sahakamıza ait 
kuponları neşre 

başlayacağız. 
,,,- Yeni nıüsabaka
mıza ait hediyeleri
mizi, şilndiye kadar 
yaptıgımız musaba
kaların lıepsirıden da 
ha cazip ve müt.enev
vi olacaktır. ........................................... _... 
i L5Sr' Yeni mu·· 

şiJdetli muhalif rüzgarlarla uğrqma· 
ıa mecbur kaldı~ından birden bire 

geri dönmUş, tekrar Atina ttzerine 
gelip uçmuş, bir az sonra Dalmaoya 
sahilini takip ederek Fiume istika· 

"Mecidiye,, nin gtlvertesine bir nazar 

İ saha aya hehe
i mal iştirak edi 
i 
iniz. J 

metinde uzaklaşmı§tır. 

Spalata, 28 {A.A] 

Grar zeppelin balonu Spalata üze
rinde uçmuştur. 

Friedrichshalen, 28 [A.A] 

Craf zeppelin balonu 81,5 saat uç· 
tuktan sonra avdet etmiş ve onu on 
yt>di geçe itli hadise burada yere 
inmi§tir. 

Seferberlik şayiası 
Ankara, 28 [A.A] 

• ~ildmiyeti milliye gazet~s! 
hır şayia,. serlevhasile neşrettiğı 

bir · hkrada diyor ki : Bir kaç 
zamandanberi bir borsa oyunu 
yapmak isteyen bir takım bed
hahlar hükumetin seferberlik ya
pacaA-ı hakkında gUlünç ve asıl-

sız şayialar çıkarmıılardır. Zabıta 
bu şayiacıların izleri üzerindedir. 
Hakimiyeti milliye böyle şenia-
lan tekzip etmeyi bile faideaiz 
bulmakla beraber Türkiye siyaset 
havasının, tamamen bulutsuz ve 
berrak olduğunu söylemek için 
bunu fırsat bilmiştir. 

! ......................................... " .. 

Tashih 
Dünkü nüshamızda merhulb 

mimar Sinanın 341 inci senel 

devriyesi, tashih hatası olarak, 
34 üncn sene şeklinde yazılmıı 

olduğundan tashih ederiz. 



A 

Alemin riızaftlı 
.. Ahlak, bir inıibattır. Her in
zibat ferdi sakar. inzibat fertten 
ıiyade cemiyetin lehinedir. in
zibata karşı gelmek, belki, ba
zen, ferdin menfaatını muciptir. 
Ukin, bu taktirde cemi yet mah
ve>lur ve onun neticesinde fert 
te ıôner ••• 

Bu inzibatı umumi hayatta 
devlet, hususi . hayatta ahlak mu
hafaza eder. 

Ablftkm müeyydes.i nedir? 
iptidai, muhafazakar millet ve· 

ya fertlerde "din,,; münevver, 
hürriy.stperver millet veya fert· 
lerde •bitti". 

Sekb, on bin senelik tarih· 
!erinde insan oğullan bu iki 
usuhl tatbik ettiler. 

Eski Hmt. eski lran, pek [ka· 
dim deYirlerinde dinle ilmi, ah
Wda felsefeyi, hatta edebiyatı 
bir birtnd«ı ayırmamışlardı. 
Sonra sıelıban ve keşiıler, dini 
te,ldlit. .tik saffete halel getir· 
dtleJ.. Hnistiyanlıkta da b6yle 

oimutm-
Hureti lsa kandan, harpten, 

kavgada 6rfcen, düşmanlara bile 
mahabbet emre.den bir dinin va· 
zttdır. Fakü hu iptidai bıristi· 
~anlıiı killle avıttL Kilise kan 
dalda, laarbetU, zulmetti .•.. 

Dcnebihr ki muhtelif dinler 
ahlakı muhafaza edeceklerine 
bunun aksi neticeye vardılar. 

En çok tebeaya malik olan iki 
din, bod!sm De hıristiyanlık, asli 
saffetlerinden büsbütiln uzaklaş
mışlardır. Bununla beraber tas
dik edelim 1li protestanlıtm zu. 
burundan sonra kilise lıayli is
lahat yapmış, rciılerinin sef ahet 
ve shlabıılığına nihayet vermiş, 
ve abtlkt bir vazife tekabbül et• 
miftir. · 

Bu gün papaz, ahlAki va•z ve 
l naaıhatlarda bulunur; karı, ko
' cayı banjtınr; biçarelere teselli

yi ınucip s&der söyler, hastala· 
rı teda~ eder, miskinleri besler, 
çocukları okutur, topladığı sada-

\ kalarla ihtiyarlara, öksüzlere, dul-
' lara bakar; hülaaa iyilik eder. 

Fakat böniyeti hacretmektedir. 
Bunun i~ir ki kilisenin telkin 
ettifi ahlak yüksek felsefenin 
ideal bi1dtfi ahlaktan fersah 
fersah uzakur. 

Aşıl ahlikı, ivazsız ahlakt te
sis edecek anoak ilimdir, felsefe
dir, f'tr4i kamil insan haline ge· 
tirec~ büyük irfandır. Felsefede
ki ahlak bir menfaat kar~ılığı 
değildir, mukabilinde bir nimet 
yoktur. Di~i ahlak kolaydır; ah
lakın felsefiai gilçtür. Din gaye
sine çabuk varı r; çünkü din cahile 
de hitap eder. Felsefe ise yalnız 
münevverleri muhatap bilir. 

O halde "laik,, cemiyetlere 
pek büyük, nezih, Iikin o mer· 

(iKDAM) ım tefrikası: 13 

tebeuzun ve yonıcu bir vazife tere
ttüp etmektedir. Her fert tenevür 
etmeli! Zaten cümburiyetbu de • 
mektlr. Cümhuriyeti vatandaşlar 
idare eder. Hee vatandaş hal ve 
akdi umura kadir kimseleri se
çebilmelidir. Bunun için de bir 
mertebe bilgi, vukuf lazım. 

Tiirk mJHeti, bir senelik bir 
tecrübeden sonra, cümhuriyet 
şeklini va içtihadında laikliği te
rcih ve kabul etti. Bunların IA· 
zimesi tenevvürdilr; ttirk m::;.şerin· 
de ahlakt inzibati tesis edecek 
"bilgi,, dir. 

Bilginin idaresi hem devlete 
aittir; hem de fertlere. IGene ed
ebiyata geliyoruz. Her kes alman 
hakimi Kant'ı anlayamaz, hatta 
okuyaqıaz. Dübedüz felsefe ya
van ve haşindir.. Değme müne
vverler, filosofların eserlerini ta
damazfar. 

Fakat edebiyat, şiir, destan, 
masal, Roman, tiyatro böyle 
değildir. Hele tiyatro, ilime 
ve cahile, her kese hıtap 
eder • Meşhur şaheserlerin 
her tabakadan karii vardır. Mü
biın romanlar, onları okumayan· 
larca da malumdur • Ediplerin 
yarattıkları tipler halk diline gir
miştir. 

İşte halkı böyle ahlilci bir 
mecraya çekecek edebiyat bizde 
başlamadı ve bu eksiklik ahlak 
üzerinde feci tesirini gösteriyor. 

Kadim esatirde zarif efsaneler, 
giiıel ahlaka, kahramanbga, aile 
hayabna, çalışmaya, insaniyete 
davet edici masallar vardı: Ce
res, Hermes, Apollon, Herkül, 
v. s. Eski asırlarda her kes, ha
vas, avam bunlan bilir, destan· 
lanm taganni eder, ve esatirden 
kuvvet ve illıam alırdı... Bizde 
bayle şeyler yok. 

Yeni devirlerde edebiyat bun· 
ların yerine geçti. Edebiyat fik. 
ri doturdugu gibi kalbi de tak
viye eder. 

Rus romanları içinde millete 
içtimai bir istikamet verenleri 
az değildir. Bizde bunun nü mu· 
nesini göremiyorum. O halde 
ruhi inzibab muhafaza için yal-
nız devlet polisi ve jandarması 
He mi kanaat edeceğiZ? 

Çocuk edebiyatı namına hiç 
bir şeyimiz yok; La F ontaine 
masallarını bile terceme edeme-
dik. Çocuklarımız hiç bir nümu
ne göremiyorlar. Halbuki, ey 
efendiler, gereği gibi bilmeliyiz 
ki ahlak fıtri değildir. Çocuk, 
Spencer'in dediği gibi bir vahşi
dir. Ah1ak öğretilmeğe, telkine 
muhtaçtır. Bu yoldan gitmezsek 
inzibatsız kalırız, ruhumuz teşev· 
vüşe uğrar. Ediplerimizin gide
ceki uzun bir yol var. Uykuya 
hasredeceğimiz bir dakıkamız 
bile voktur. 

CELAL NURi 

SlneL 
Edgar Wallace 

Le!inin kendine göre bir ma- Hatta Can Leli tizerinde yap· 
zlsi olduğu esrarengiz bir surette tığı tecrtibenin son derece şaya• 
yayılmışb. Çünkü eski bir mü· nı memnuniyet bir netice ver· 
dür ve bir müdür muavini olduk- diğini de söyliyordu. 
ça münakaşa kötürür bir tarzda - Vakia adamlarım onu sev· 
müesseseyi terketmişlerdi. Bu iki miyorlar, çünkü çok çalışıyor, ve 
adamın da evvela hapse mah- çok açık konuşuyor. 
kum oldukları duyuldu. Doğrusu Leliden herkes nefret 

Le W F riedmanın hakkı vardı. ediyordu. Bir odaya girdi mit 
Fakat: bütün müstahdimin &Uauyordu. 

- Eski mahkumlar ıslahı Gazetelerin, müfettiş Baraba· 
nefsetmezler. Onlara iyi bir yol· lın hastalığını haber verdikleri 
da ne kadar fırsat vermiş olsa· sabah Tillman yazıhaneye geç ge-

b· ı ·d · t. idi. Hatta mevcut pusulaıının ko· 
nız \ e.. . ı emış ı. 

Frank ta şöyle söyliyordu: ntrol edilmit olduğunu .dütüne· 
- Ben bütün tehlikeleri göze rek canı sıkılıyordu. 

almışım. Bugün olmazsa yarın Tillman müdürün kapısını vu-
. sukut etmiş bir adamı kurtarma- rdu. Çünkü gelen mektupları o 

ğa muvaffak olacağıma kaniim. açardı. Matmazel Trent yazıhane-

Dahili ve mUtelerril< haberler 
Bman.elle 

''Para saym; ve ayırma 
makinesi 

Wrt.rı he.JJiiı tayfa edileGıeyen qı~ .. 
baltts zimmetlerine geçirm~kle 
tnaıııun Şiıkrii, Alaoddin1 Ahmet 
Avni, SU1e , 330 kurµıu ıim
~t.iı.)e (i . nııekle uıaznuq Sadet· 
tin efendi erin muhakemeape 4U,n 
$ ceza mahkemeainde ~ 
mışltr. 

BUsumf!lta 
Gümrttkte tasfiy~ 

Komisyonculuk yapına\ için 
nin gôreceW, i~i yapacak ve mem· icap eden ruhsatı hafz olmayan 
leketimizdeki mühendisler tarafın· bir çok yabancıların muamele ya
dan kullanılabilecek bir makine pmakta olduğu görüldüğünden 
imal etmiştir. Emanet bunu tercih komsiyoncular bu hususta şikAy
eylemiştir. ette bulunmuşlardır. Bu şikayet 
Radyoterapi mütehassısı nazarı dikk~te alınacak ve lazım 

Emanet köprii ha~.datmı say
mak ve t"frik etmek f çin A Vt'f!pa· 
dan bir makine celbetmi~ti. Şeflrl· 
mizde bu makineyi kullanacak 
kimse olmadı~ından makine isti
mal edilmemektedir. Emanet mü
hendislerinden bir zat hu makine-

gelen tasfiye yapılacaktır. 
Bu sene Emanet Avrupadan 

bir Radyoterapi mütehassıaı geti· IJlclinda 
recektir. Sıhh~ye vekaleti bu müta- 600 kişinin teffiz işi 
hassısın celbıne muvafakat eyle- Tefflz işlerini bir an evel bitir .. 
miitir. Emanet radyoterapi müte- ilmesi için muhtelif dairelerde 
hassısları ile müzakereye girişecek ~ıtnıakta olan teffiı komiıyon
ve han.gitiyle şeraitte uyU§utsa !ar• şim_~İJ~. ka_darJiOO ~e~z it· 
onu getırtecektir, uıden 600 unu ıkm etrnıştır. 

Sığır, koyun, kuzu geliyor MOteferrllc 
EveJki gün Rusyadan 1000 E .. t Ekr b 

sığır ve epey mıkdarda koyun rcumen ~m . ey 
gelmiştir. Son günlerde kuzu mu- . .Refik.asının vefatı uzerıne şeh· 

ed d 
rımıze gelen matbuat umum mtl-

var atı a artmıştır. dürü Ercüment Ekrem bey bu gün 
.. Mam~fı. Et ve kuzu fıatları bili AnkaTaya kitmiitir. 

du§memı!tır. • ... Muhtar pş. meselesi 
Yenı heledıye azası Eski Bahriye uazırı Mahmut 
Yeni intihap edilen cemiyeti 

belediye Nisanın ilk haftasında M h d ı d 
fırkada içtimaa davet edilmi§lerdir. u a e e e 

[Birinci say/adan mabad 1 

M~~ po~a hadieeai etrafında 
malümatlaıına müracaat edUımk 
üzre Ankaraya giden Seyrisefain 
meclisi idare ~sı dün avdet et
mişlerdiı:. Sadullah hey de bu giin 
gelecektir. 

Şirketi Hayriye 
Umum Şirketi hayriye hisse-1 

darlan yarın umumi bir içtrin; 
aktedeceklerdir. Bu içtimada şir
ketin senelik programı okunacak 
ve bazı meseleler hakkında karar
lar verilecektir. 

dün 400 seyyah geldi 
Sorantık vapuru ile dün akş· 

am şehrimize 400 Amerikalı seyy· 
ah gelmiştir. 

Müderris Halit bey dün akşam 
yapurda bir konferans vermiştir. 

Seyyahlar bu akşam avdet ede
ceklerdir. 

Doğum evleri 
Sıhhiye vekaleti Anadolunun 

muhtelif Vilayetlerinde yeniden 
bir takım Doğum ev1eri açılması· 
na karar vermiştir, 

Çekirğe düşüyor 
Son bir kaç gün zarfında Istan· 

bul ve havalisine şayanı dikkat 
mıkdarda çekirğe düştüğü görül-
müş ve ziraat müdiriyetincc derhal 
lazım gelen tedabir ittihaz olun
muştur. 

Doktorlar 
[ 1 inci sayfadan mabat] 

Müteakiben de Emanette resmen 
toplanacaklar ve Emanetin 909 
borclan meselesini tetkik edecek· 
terdir. 

selelerinin bir kül halinde tetkik ve her tarafta fiatın • yeknesek ol
ve intacını istiyordu. masını temin edecektir. Bunun 

MObadelede -3 üncü tevziat listesi 
Gayrı mübadiller komisyonu 

muavazaya dahil olmayan gayri 
mübadillerden üçlincü listenin tev
ziatına dün başlanmıştır 

Bu listeye dahil olanlar da 
35 kişidir. bu suretle şimdiye ka 
dar 190 küsur gayri mubadil istih· 
kaklarını almıştır. 

Diğer taraftan tevziattan isti
fade edecek olan musakkafat erba
bı ve Türk tabaası Garbi Trak
yalılar da beyann'amelerini gönd
ermeye bailamışlardır. 

Mahkemelerde -Londra oteli cinayeti 
Erzurumlu Hüseyin beyi katil ve 
Canöandiyayı cerhetmekle ma2nun 
sabık Loudra oteli sahibi Fokas 
efendinin muhakemesine dün ağır 
ceza mahkemesinde devam edil
miştir. Bazı şahitlerin celbi ve Fo
kas efendiye ait iki sene evel 
birinci ceza mahkemesinde rüyet 
edilmiş bulunan dava evrakının 
celbi için muhakemenin devamı . 
başka güne bırakıldı. 

Bir ihtilas davası 
Kara a~aç mezbahasında, mı· 

sinin batmda idi. fakat Leli he· 
nOz gelmemişti. 

- Tillman, bugün geç kaldı· 
nız. 

Kadın ıert sert baktı, fakat 
Tillman aldırış etmedi. çok za· 
manlar bur kalmaktan zevk alır 
ve genç kadının mülihazalarana 
ehemiyet bile vermezdi. 

Masasına otururken: 
-Vakıt dediğin pek çabuk 

geçiyor, dedi. Grumberg de bu 
sabah geç kaldı. 

- Hayır bilakis erken geldi, 
Zaten uyuduğu bile yok. Ne diye· 
cektim, siz barabal isminde birini 
tanır mısınız? 

Kadın bu suali sorarken yaz· 
dığı mektuptan başını bile kaldır· 
mamıştı. 

- Bara bal mı? Bu ismi işittim 
ama neye surdunuz? 

-Galiba ölmek üzre imiş. 
Tillman güldü: 

Yunan sefiri Atinaya sorduk- için hazirandan sonra toplanacak 
tan sonra hükumetimizin bu tek· bir komisyon ~esaslan tespite ve 
lifini kabul etmek istemiyerek eczalar kanunundaki selahiyete 
harici~ 'e vekilimizden her ihtilaflı istinaden mukarreratını ilan ede-

mesele hakkı.nda tahriri teklifterde cektir. 
bulunmamızı talep etti. 

Yunan murahhasları bu teklif· 
leriyle iki noktadan vakıt kazan· 
mak istiyorlardı. Eğer hükume· 
timizin teklifini kabul etselerdi, 
bütün mesaili muallaka meyanın· 
da evela emlak işlerinin halli 
lazım geliyordu. Bu takdirde em· 
lak meselesinin tasfiyesi bitince 
Yunan hükumeti, gayri mübadil
lerin Yunanistanda bıraktıkları 
emlakin kıymeti memleketimizdeki 
Yunan emlakinin kıymetinin çok 
fevkınde olduğundan, borçlu çıka
cak ve bu farkı nakten hükfımeti
mize ödemek mecburiyetinde 
kalacaktı. Bundan başka Yunan 
hükumeti Garbi Trakyada mü· 
sadere edip iadesi mümkün 
olmayan emvali de tazmin etmek 
mecburiyetind ebulunuyordu. Hü
kumetimizden tahriri teklifler 
istemekten maksat ise müza-
keratı mümkün olduğu kadar 
uzatmak gayesinden ibaretir. 

Hariciye vekilimiz emlak me· 
seleleri ve Garbi Trakya türk
Ierinin vaziyeti halledilmedikçe 

- Eğer ölUrse mezarına bir 
· çelenk götürürüz. 

- Tnır mısınız? 

- Hayır, zabıta memurlanyla 
çokluk münasebetim yuktur. 

Dışardan bir ayak sesi duyuldu 
ve kapıya baktı. içeriye bir çocuk 
uşak girdi ve matmazel Trente 
bir kart uzattı: Kadın karta bir 
göz attı. 

- Leli daha gelmedi, fakat 
gelen efendiye söyleyiniz, buraya 

buyursun. Bakahm, bir gazete 
muhbiri nasıl adam olurmuşı? 

1 

Çocuk çıkınca Tillman düşün-
dü. 

- Bir muhbir ? Allah, Allah 
Matmazel Trent okudu: 

- Joshua Collie. 
Genç kadın, ilk defa Tillma· 

nın çehresinin şayanı dikkat bir 
tahavvüle uğradığını gördü ve 
sordu: 

Kapanan 
eczaneler 

lstanbulda kapanmış olanların 
tekrar küşadı rivayeti esassızdır. 
Kapananların B. Millet Maclisine 
vaki müracaatları tetkik edildik
ten sonra bu hususta vekaietten 
alınan musip olduğu karar mec-
lis heyeti umumiyesine arzedil
miş ve müddeti kanuniyesi zar· 
fında her hangi bir itiraz vaki 
olmadığından, kesbi kat'iyet et
miştir. 

müzakaratın müsbet bir netice 
vermesi imkanı bulunmadığını 
bildirdi. Bunun üzerine M. Ve-

. nizelos Yunan murahhaslarını 
Atinaya davet etti. M. Diyaman· 
dopolos Atinada 15 gün kalacak 
ve hükumetinden talimat aldık
tan sonra avdet edecektir. Yu
nan murahhası ayrıca M. M. 
komisyonunun yakında nakle
dilecek olan büroları ile, ko
misyon merkezi için Gümülcinede 
bina tedariki ile meşgul ola
caktır. 

- Bu adamı görmek istemi
yormusunuz? 

Kadın daha sualini sormadan 
Tillman ortadan kayboldu. Bir 
kaç saniye sonra da Joshua içe
riye giriyordu. 

Muhterizane ksdını selamladı, 
derhal de sempatisini kazandı. 
Çünkü bu adamda, keleş kafa-
sına rağmen sevilen bir cazibe 
vardı. 

- M. Leliyi mi görmek isti
yorsunuz? Kendisi burada de
ğildir. Fakat neredeyse gelir, bir 
az oturmazmısmı:z? 

Joshua oturdu. 
- M. Frank Sutton Londra

dadır değil mi? 
Millie Trent, Frankın daima 

Londrada bulunduğunu, lakin 
şimdi pek meşğul olduğunu söy
ledi. 

Joshua dedi ki: 
- M. Leli pek iyi bir aJam

d.ır, bir defa kendisini gördüğümü ' 

ne varsa 
'örtülmesini iste 
yükselir. 4-0 
geçtiği vakı olur 
rada nabız da ç 
ar hu devirde 
hasta şiddetli h 
ma hisseder 
nr ateş gibi y 
yüzfi kup kuru 
ddetli bir sus 
hazan saytklam 
rttlür. Titreme 
devresi 6-7 saa 
sftrer hütfin vtt 
kaplar, hasta bi 
duyar. Terden 
tamamen denil 
recede iyileşir. 
bir yorgunluk 
nöbetten sonra 
ta bir uçuk çık 

Lokman H 

Polis Cemil 
geliy 

Dokuz seneden be 
rm Amerikadaki Güy 
lekesinde feci bir e 
geçiren polis Cemil ef 
pazartesi günü gelece 

Mütareke senelerind 
neferin in zavallı Türk 
sokak ortasında t 
mani olmak için sila 
bu türk çocuğu tam 
rapların, azapların en 
maruz bırakılmıştır. 

Cemil efendi paz 
arkadaşları ve DarüI 
teri tarafından hara 
karşılanacaktır. 

Alman filo 
bir ziya 

Rer 
4 Zırhlı ve bir ço 

miirekkep bir Alman 
ortasında l panya liın 
ret eıleccktir. 

zannediyorum, fakat 
ğunu hatırlamıyorum 

Trent müstehziya 
- Siz kibar ce 

iştirak eder misiniz? 
- Hayır, söyleı 

ederim, vakıtlarıml e 
yet mahkemelerind 
Cinayet beni sevindi 
dir. Çok insanJar v 
koleksiyonu yapmakt 
Van kedisi toplaJJl 
alırlar, b~nimde ke 
cinayet koleksiyonu 

Kadın çok alaka 
bu adamın Leliyi bi 
gürdüğünü hatırladı. 

- !yi adam belki 
nalıkları da çok! 

- Zevkme de bir 
mezsiniz ya, mesela 
iyi intihap ediyor. 

Kadın bu cephe 
üzerine kızardı. Jush 



paskal~ası 
it ı\u.ae tondra, 28 [A.AJ 

llJ 11 Cbaınberlain refaka· 
"-d~ ~hanıberlain ve otlu 

~~tı Lode Fioramaya mil• 
lı~. Pdu ~dradan mufarabı 
~ tnaileyh publya taıi· 

tabailde bulwum k•anın 
____ __,__........::...::~:.:..•:.:.:...:..· '----~-~ttirmi 1erdir. 

• 

TARiHTE YAHUDi KATLiAMI 

• M. 

Kasıınpaşada oturan 70 \·aşında 
Münevver hanım dtin ısınayı~ der· 
ken mangalın içine düjcrek ağır su• 
rette yanmıttır. 

Bir evi soydular 
Meşhur sabıkalılardan 'Nihat Ka· 

ıımpaşada oturan Şemsi kaptanın 
evinin duvarını delmek ıuretile içeri 
girmit ve kimaenin haberi olmadan 
bir çok eşya çalarak kaçmıgtır. 

KUcUk lelgr•ll•r 
Yeni Ital)a akademisi - Ro

ma, 27 l !\..A] - M. Titoni yeni ltale 
\an aka<leruU ri~&ıJetine, ve toat 
\ol pi lditibi umumiliğine tayia oloo 
muştur. 

lsvic;re ve soviyetler - Bern, 
27 [A.A) - Bund gazetesinin iltila
barına naıaren Sovyet b kQmed ye
niden ticari mUna.sebat te isi makaa
di~ le lsviçredc bir takım aeanlıklar 
ihdası ni~ etindedir. Mamafih ..... 
renin salibi.) ettar malıafılinde IMa 
11 at n t rar tcsi i gayri maJ.. 
temel gorülilyor. 

' apurdaki ~ancın - Hambmr, 
27 lA.A] - Polis, Europıı transatlm
tiğinin harap olmasının kuda ,. 
ihmale makrun olmadığt zanomclldır. 

Viyanada grev - Viyana, rt 
[A.A] - Otomobil imalathanelod _. 
bipleriyle tatil günleri için de lcnt 
istisen amele arasındaki muakenl• 
neticesiz kalmıftır. Grev i)tnıu be 
rar verilmiştir. 

Miiteha11ıılar - Paril, Z1 [A.AJ 
Mutehassıslar paskalyadan 9'el im 
umumi içtimalarını yar n ubah Ü• 
tedecel<ti 

111[ SAHN•D• Jlll 
Bu a~am 

Darllbeü)'ide ı .47..,_ .K ..... 

Naflt llefcle ı CMh .Kı.11 .K_... 

ADaamnıda ı Şo.pGll) a 

~ .~ ...... 
• Bfllıar N.ı..,_, N .... ,,,.,,_. ....... 

...................... c...~ 

.Ah•I•• ıÇanal'..t 

Y.ı,..Y...,_14.._ 

..,.,..,.. BA7li ...... . 
"'"1a O,...tl ı B.U., ~ 



= 

1 A Şl.Jl.J 

ca ımrA a Diyar! Ylld 
~~..;ı:_~~------~~~ 

f 

buı 
Feridun yirmi üç yaşında genç., 

şık, bir az da züppe bir delil'.a
nlıdır. 

Medih~ iki lçocuk anası oldu
ğunu h~ anlatmayan mini mini, 
şen, şuh ve oynak bir kadındır. 

Kalamış !körfezini ayakları al
tında titreten bir balkonda, hasır 
koltuklar üzerinde, karşı karşıya 
oturuyorlar. 

büyüklügündeki 
- Vallah yanlış düşünüyorsun. 
- Yalancı 1.. Fedakarlık mı F k• • 

göstermek istiyorsun!. Pek ala 1 ransanın se iZi 
anlatayım .. Bu sabah.. 

1 = ~~e~~b~: :~:ah .. Ben odam· sahih kıt'a asırlardan beri 
daydım.. Kocam iki gecedenberi 
evde deg1ldi.. Kimbilir nerelerde ffi}• çeş•t çeş•t 
dolaşıyordu.. l 

- Eşşek herif .. Senin gibi bir 
Feridun, Medihanın çocukluk 

arkadqıdır; Medihanın kocasile 
ayni mektepte dirsek çürütmüş· 

kadını ) alnız bırukm k .. 
- Değil mi? Bu bir cşşeldik, 

bir eşşeklik ama, alemde yaptı· 
ğı ha}vanlığı sana bir anlata· 
yım da gör .. iki gece evme gel-

yan a 
gemileri sinesinde 
·h Üzesidir ... 

tür. 
Feridun ile Mediha her nede

nse aralarındaki münasebatı, do· 
stluk haricine çıkarmamışlardır. 

Genç adam çok yakışıklı ve 
pek zengin ve zenperest olduğu 
halde, genç kadın çok güzel ve 
pek çok oynak olduğu halde, ne 
o on göi kırpmıştır, ne de öbürü 
öbürüne sarkıntı! k etmiştir. 

Yalmz her kes bilil".ki bir ka· 
dın için Medihanın arkadaşı 
olmak d mek, F eridunun metresi 
olmak demektir ve ğene h r kes 
bilir ki Feri duna arkadaş olmak 
demek Medihanın kalbinde ve 
yatağında i ı tiyaz sahibi ohiıak 
demektir. 

@@ 
Mediha bugün her nedense 

çok mntecssirdi. Elindeki ipek 
meııGille, gözlerinden akan yaş
ları liyor, hıçkırıyor ve ağlı· 
yo-da, 

Feridun onu hayretle üzüyor, 
tek gQzlliğünün kordonu· ile oy
n\Jyordu. 

Ve kimbilir kaçıncı defa ola
rak sordu: 

memiş, karısını görmemiş bir koca 
ne yap r? 

- Doğruca karısına yaklaşır, 
sarmaşır, kucaklar, öper, koklar .. 

- Ne de eyi biliyorsun? Fs
kat bizim ayı n.: yapsa beğe
nirsin? 

- Neyapb? 
- Kapoyu açmasıyla kapama· 

sı ve bana alçak diye bağırması 
bir oldu. 

- Sebep? 
- Hiç .. Sebebi yok .. Ben de 

onu düşünüyorum ya .. Neden beni 
tahkıre lüzum gördü? Niçin? 
Sebep? 

- Dur bakalım ... Vaziyeti 
bir de birlikte tetkik edelim .. Bu 
sırada sen neyapıyordun? 

- Yatakta idim .. Saat heniiz 
on biri çalmıştı. Yeni uyanmıştım. 
Çml çıplaktım. 

- Hayret .. Bu ne hayvan he· 
rif .. Sen .. Yatakta ve çırıl çıplak .. 
Senin gibi güzel bir kadm 
gülüyor , çağırıyor , vaitler 
ediyor ve herif kaçıyor, hem de 
nasıl? Tahkir ederek .. 

Amerikayı keşfe -giden Kristof 
Kolompla tayfaları, bir gün Ok· 
yanl! un tam ortasında, yeşil 

renkte, karmakarışık bir kıt'a 
kadar geniş bir nebatat mahşe
riyle karşılaştılar. Meçhule doğru 
giden bu insanların esasen zihin· 
leri evham ve hı raf atla dolmuş 
oldüğu için, bu gayri muntazar 
manzara korkularını bir kat daha 
arttırdı. 

Manzara hakikatan korkunçtu. 
Denizin o kısmında mevtayi bir 
sükOnet hüküm sürGyordu. Çürü· 
müş deniz yosunundan örülmüş 

bu sahih kıt'a, üzerinde üreyen 
garip nebatatla Okyanosun dört 
bucağından sürüklenip gelen, 
geçmiş asıralara ait enkaz,korkunç 
bir gulyabani diyarını andıriıordu. 

Yosun L::ıt'asının ortasına sap
lanan bu enkaz içinde olmayan 

- F~kat neyin var? Ne olu
yorsU!\? 

- Neqıi cluyorum? Bu heri· 
fin yanında er gün bir az daha 
ölüyorom.. NcmI oluyorum? Bu 
herif beni kahrediyor, mahvedi· 

-Ya .. Gel de bu işi hallet .. Me· 
sele işte bu.. Genç bir kadın K e 
çırıl çıplak yatakta yatıyor, Ko· 

yQr •• 
- S na bir şey mi yaptı ğene? 

Seru tahkır mi etti ? 
- Bihnezsin .. 
- Dştdil mü? 
- Haddi mi ? Hele bir el 

kaldır$1n •• 
- Y: ne yaptı? 
- sarma ... 
- A canım.. Sen ağladıkça 

ben Uiülüyorum. Bilirsin ki seni 
kardeşlerimden çok severmi. 

- Banıez olar muyum? 
- Eh neye söyle miyorsun öy-

le ise? 
- Canın sıkılacak deye kor· 

kuyorum da ... 

cası geliyor, alçak deye bağırıy· 
or, kapıyı .surabna kapayıp gidi· 
yor .. 

- Acaip şey.. Yallah aklım 
ermiyor. 

Üç beş saniye sustular. Ne
den sonra Feridun aklına birden 
bire bir fikir gelmiş gibi irgildi: 

- Mediha! dedi - Sakın ya
nında birisi vardı .. 

Kadın tabii bir tavurlo cevap 
verdi. 

- Evet.. Evet .. Mehmet Ce· 
mil ile Danyal,. İkisi de yatakta 
benimi~ beraber yatıyorlardı. 
Geceden çok uykusuzdular .. 
Uyuya kalmışlardı. 

Bwıa da kızılır mı a canım' 
izam ddkn azif 

1 

Sinema ) ıldızları arasında bir Prens 
Hariciye Nezaretinde staj görmek üzre son günlerde Başveki

lin emrine verilen lngiltere kırahnın küçük oğlu Prens Jorj, henüz 
bahriye de çalışırken "Durban" harp gemisiyle Amerikaya gitmişti. 

Geni Holivut sahilinden geçerken genç prens bu meşhur sinema 
diyarının cazibesine dayanamayarak kaçmış ve sehhar tebessümlü 
sinema güzelleri bu meyanda June Collyerin evinde yakalanmıştı. 
Prens Jorjun bahriyeden tebidine sebep bu olsa gerek! 

o 

s 
yıl 

Miss Betty Gleen meşhur 

bir revü artistidir. Londrada 

buyük bir rağbete naiJ olan bu 

san'atkar bilhassa komik şarkı
larda muvaffak olur. 

Zemin ve zamana uyğun ga· 

yet boş nüktelerle dolu olan 
şarkılarını bizzat kendisi beste-

ler. Bu şarkılar bir kerre işidi

lince derhal şuyu bulur ve 

maruf tabiriyle "dillerde destan,, 

lznıir 'Tnpuru - lzmir vapuru 
Halire girmi~tir. Tamir edilecek rn 
bir ny kadar sefer }apmıyacaktır. 

Knrade:oizde fırtına - Muhte· 
lif limanlardan gelen malfımata gore 
ıllin oğlederı soıırn K1:Lradenizde şid· 

aetli bir şimal fırtınası başlamıştır. 
Fırtına henüz durmam1ştır. 

Köpl'üde bir dulıa - KöprUde 
Ada ~apurlarnıın yanaştığı duba 
dün tecdıt olunmuştur. BugUn Ada 
'ııpurlnrı eski iskeleye yanaşabile· 
ce ,Jcrdir. 

l\ntlmlar yurdunu vardım -
Emanet kadınları çalı~tır~ın yurdu· 
na 5 bin lira vermiştir. 

Yan n vapur 
Il rlin, 28 rA.A] 

Du~ar o1duğu hasarat 1250 bin 
İngiliz lirası tahmin edilen Euroı' 
Tran lanti~ni '\'eniden in~a edil· 
mesi mulıir>meldir. 

1 

e aa sa ne o uyor. 
yoktu: Fenikelilerin parçalanmış 
kadirgaları, Roma ve Kartacanın 
kalyonları, İspanyol gemileri ... 

Bütün 'bunlar, asırlarca evel 
makus bir taliin sevkile, her bi
ri bir bucaktan kopup, bu saz 
ve yosun gayyasına sürüklenmiş
ler, bir kerre saplananın bir da
ha kurtulamadığı bu ölüm diya
rında birer kadit haline gelmiş
lerdi. 

Kristof Kolomba refakat ed· 
en tayfalar korkmal1a haklı idi· 
ler; çünkü Okyanusta yaşayan 
dev' asa deniz yılanları, yutan ej 
derhaların barındıkları efsanevi 
in ancak burada olabilirdi! 

Okyanusun yuttuğu Atlantit 
kıt'ası muhakkak buraya gömül
müştü! 

Bugün kaşifler "saz ve yosun,, 
kıt'ası,. karşısında ayni hirafovl 

oiur. 
Geçenlerde lngiliz L -

}arından biri bu şarkılardan. -ı· 

)arını bestelerini az çok degiş· 
tirerek bir fokstrot haline sok
muş, esasen güftesi de her kesçe 

malum olduğu için hayli rağbet 

teminine muvaffak olmuştur. 

"Betty,. fokstrotu şimdi Lön· 

dranın en moda havalarından 
biri imiş l 

'BALOLAR, .uü. AMERELERJ 

Çocuk balo u 
~ tlrk Oca~ından : Çocuk haftası· 

nm 26 NiEan Cuma gUnu; Çocuk 
balosuna hasredilmiştir. O gün ~ocuk· 
lar TUrk ocağmda bir balo tertip 
edeceklerdir. Saat 15 • 19 a kadıe.r 
de vamedecek olan bu bnlova 6 · 12 
yaşındaki çocuklar ve her· çocuğun 
refakatinde aileden yalnız lıir btiyUI\ 

iştirak c<lcbilecektir. Salonnn arzu 
edildiüi şekilde mlısait olmaması ha· 
sebile intizamı muhafaza etme!~ için 

lm baloya nıah us da, eti\ eler ihzar 
olunmu~tur. • 

Bu da, etiyeler Turk ocağı mudi· 

ri' etine mllracaatla niharet 10 isan 

929 t,ırihine kadar tedarik edilebilir. 
Ondan sonraki mUrııcaatlar maat· 

teecı·Uf i;:;' t olun ma\'a attır. 

1 

korkuya kapılmayorlar ve bu sa· 
bih ölkenin teşekkülünü şu basit 
tarzda izah ediyorlar: 

Bir çay bardagmın ıçıne şe· 
ker abp hızlı hızlı karıştırdığı· 
mız zaman, çayın yüzünde hasıl 
olan hava kabarcıklarının orta· 
da toplandığı ve etrafındaki 
akıntıya uyarak döndüğü görU .. 
lür. Şimal kutpundan kopan 
Y olfstrim akıntılarının atlantık 
sahillerini yalayarak bir daire 

halinde aktığı malt\mdur. İşte bu 
dairevi akıntı teairile Atlantik 
ortasında Aaor ve Antil adaları 
arasında, tayf unların ada kaya· 
lıklarmdan kopardıkları deniz 
yosunlarının birikmesinden dört 
milyon kilometre terbiinde (yani 
8 Fransa satıh mesahasında) bir 
sahih kıt'a teşekkül etmiştir. 

1910 senesinde lsveç hüku
meti tarafından tahsıs edilen 
"Michaelstars,, ismindeki vapur
la sir Zilbert Murray tarafından 
yapılan ilk istikşaf seyahatı bu 
neçhul alemin esrarım h:ıylı tenvir 
etmiş, geçen!erde Danimarkalı 
okyanus filimi Jon Schmidt tara· 
fıııdnn icra edilen iki seyahet 
bu tetkikatı bir kat daha derin
le,.ti:·miştir. 

Bu scyahatlar neticesinde elde 
ettiğimiz malumat gösteriyor ki 
saz denizi, seyri sefere az çok 
mani olursa da büyüçck vapur· 

' ların yolunu kesecek bir halde 
değildir. Sonra, yekpare adde· 
dilen bu kıt'a hakikatı halde 
yeryer hasıl olmuş kıt' acıklardan 

ibarettir. Bunların ortasında 
seyri sefer mümkündür. 

Son zamanlarda Nevyork ilmi 
hayvanat cemiyeti tarafından 

ı gönderilen Okyanos alimlerinden 
I ınUtetekkil bir hey'et Saz de-

ıizinde uzun uzadiye tetkikatta 
bulunmuş ve bu sazlardan sena· 
yiin istifadesi ihtimallerini dü· 
şünmüştür. 

Bu gün ilim noktasfodan pek 
müh;m tetkikata sahne olan Saz 

' denizinin yakında sennyi alemi 
için bitmez tükenmez bir ham 
madde hazinesi teşkil etmesi 
pek muhtemeldir. 

Emvali rnetrüke 
satişı başladı 

ow· 
Sinema Yıldızları dünyaıı.1' 

ı.~r 
en çok para kazanan san'atl\" 
landır. Esasen sinema dn 5~ 
nayiin en çok para yiyen ' 
buna mukabil en çok para gO' 
tiren bir şubesidir. Sinernn~ 
en büyük sermayesi de, , 
şüphe yok ki, güzelliklerile g<> 

kamaştıran yıldızlarıdır • 
Eğer kadın güzelliği olrn . 

sinema ruhsuz bir ceset hslı 
gelir. 

işte bunun için bin biT di~ 1 
güzelleri arasından bin bir jt ~ 
ile in~ihap edilen sinema. ~ıld bit 
larr, fusun ve cazibelenııı 
kat daha rrttırmak için hart 
ade ~üz~ ve zengin tuv 
bürünmek ihtiyacındaqırlar. b' 

Bir si~cma yıldızının el 
0 dolabı, başlı başına bir alcıı1 

Her b:rj bir film için yaptırı 
bu b:n bir çeşit elbise s 
yıldııının paha biçilmez. ati 
sini teşkil eder. 

Bunlar yapılırken 
ehemmiyet verilen unsur t 
selim, hiç nazarı itibara a tJ 
yan da paradır. 

Bu mi.istesna şwr ... ıt d · 
giyinebilen mes'ut kadınl 
biri de meşhur artist Klarn 
wdur. 

Bir gazeteci diyor ki: 
"Dünyada güzel gıyinın le 

11 
susunda en çok vesaite 111d 
olan yegane kadın, Klara B0' t 
Sinema bu günkü ehenıııı·ye 
iktisap edeliden beri hiç r 
tist güzel giyinmek için ~ 
dar çok para şarfetmeıniş · 
kat Klara Bow, o hiç )anıl[Jl 
şayanı hayret zevkı seliınİ 
sinde yalnız para sarf tfll 
kalmamış, ayni zamanda g 
giyinmeğe muvaffak olın~ 

9 
• 

Klara Bowun elbise ıtıl 
hanesinde iki ressam 
Bunların vazifesi her yenı 
için mevzua ve artist'ill ıı d 

Emvali metruke idaresi bir rola uygun elbise şekiller 1'I 
kaç zamandanberi müzayedeye şünmek ve buldukları şe 
çıkarılmış bulunan Emvali dünden krokilerle tesbit etmektir· 
itibaren satmağa başlamıştır. Klara Bow, her gün b'ı' 
Dün büyük bir apartmanla büyük tını elbise imalatha~esinde 
bir han satılmıştır. olmakla geçirir. 
~----------;_.----------~----~--..:;:.-=-~ 
++~+++o++o+++oa+~+066~&o~~o~~~ 
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., ltsı,,;d; ui•arı ; 
Bu 
ınac ,, ·ı caltt r 

1:ılıın tQ6 gQn yapılması mukarrer 
nUt. ı. ~lard~n evelce bahsetmi
he;·ccan~I spor meraklılarına 
la11 bit :r giju vadeden bu maç
deJj gOrJuka daha hatırlatmağı fai-

l'ak8~(0' 
~de y 1 

fltildyomunda· Taksi-
\e en tp~J~ak maçların birincisi 
\e Gala~ ettiıniyet1isi F enerhahçe 
d~ İcra saray küçükleri arasın· 
!ar gilJ· edilecektir. Birinci takım
liııc tcı~~e onlar kadar bir birle
~ılllı l ıp olan bu iki küçükler 
~·fıleri ::tanlıulun bir çok büyük 
~tt Ilı:: ~aha kuvvetlidir.Ku-

e tek it 81 mevzubahis olmasa 
~ltılar~ıt noktasından en yüksek 

C ı Gerek • F 
·~tas enerlilerin ve gerek 

'ıaıııt ~'Ylıların hu gün sahaya 
~14ıda Uvvetlerile, yani birinci 
i ~ çı(~Yllayan kü.QüklerlE! bir
ç n '!lJ aları mukarrer olduğu 

~a.~8.çok heyecanlı olacaktır. ~ ~ l?laç) ırzı ~t~dyomw:ıda yapıla
nı lllu~rırı. lkıncisini Galatasaray 
~· liad~eliti maçı te§kil etmek-

saray • Beşiktaş maçı.wn arafe· 
sinde Galatasaraym bulunduğu 
vaziyeti göstermesi itibarile çok 
calibi dikkattir. 

Taksim stadyomunda yapılacak 
maçların üçüncüsü Be!]iktaş - Sü
leymuniye maçıdır. Geçen hafta 
çok muvaffakiyetli bir oyun oyna· 
yan Be~iktaşlıların aynı muvaffak 
oynu bir defa llalıa tatbik edip 
edemeyecekleri bu maçın şeklile 
anlaşılacaktır. 

Beylerbeyi ~abasında -
Beylerbe} i sahasında da Beykoz 
ve Bevlerbeyi takımları kaqılaşa

caklardır. 
Volevbol maçları ., 

Voleybol maçlarm!n dömifi
nali oynamış 'f·e Beşiktaş · Fener 
bahçe takımları finale kalmışlar

dır. Final maçı gelecek hafta ya
pılacaktır. 

Avrupa boks şampiyonu 
Pariıs. 28 [A.AJ 

Orta sıklet Avrupa şampiyon
luğu için yapılan boks rnagında 
şampiyon uıwanmı haiz bulunan 
Italyan Jacouccı Fran ız Thit tara
fından 15 ravuuttu sayı hesabiyle 
rna lu edilmiştir. 

1>ctı1 l 1 zatında oldukça ehem
ı!l\a: ıı11 bu ıoaç, gelecek hafta 
İ ı• llluk:arrer olan Galata-

! 
8
ll•rto ve ispirtolu içkiler i hfaiirı: 

~h dltes· . . 
t, fı b?ın Kabataş aobarında mevcut 70 adet tamıre muhtaç 

~hat ~1 dttıüzayede satılacağından taliplerin fıçıları görmek üzere 
Qt;ı~:lllurluğuna şeraiti anlamak için de idarenin ticaret şubesine 

olunnıası. 

NEZLE 
Ö1\..SÜRÜK 
BRONŞİT 

BUGAZ EZLESl 

için hakiki 

nur. 

Umumi saatlar 
lstanbulun belli başlı ve kula

b alık bir çok yerleri var. Buraları 
ekseriya i~ yerleridir ve iş yerler
indeki adamların hemen hepsi de 
~aatla alil.kadardırlar. 

Halbuki bu gibi yerlere Ema
net buralara umumi ::;aatlar ko· 
yacaktır. 
. büyük bir hizmet etmiş olurdu 

N. Vedat 
erer· • 

Galatasaray li:esi 
müdürlüğünden 

Galatac:ara) lisesi TUrkc<: muallimliği
ne ta) irı kılınan Trııbuznn ti0<1rct mektebi 

Türkçe muallimi lhron he) ilç gUn zar

fında \·azife) e bıışlsmadı~ı hu!Je roüstafıı 

addedilecektir. 

1 stanbul a li' e mıılıkcınesi birinci tica-: 
ret dairesinden: Mahkemece il.im iflii · 

sır.a knrnr \'erilmi, ulan K1GORK KA • 
ZAZYAN ef0 ndi imnıctiııdc al .. ca~ını 

kal dettirmiş olanların 8Niran 929 tarihi· 
ne m.ı9:ı.dif pnuırtesi gUu ı sao.t u•ıdt.ırticrı 
ıınallı)a kadar ıııahkeınenin ifli5 odsında 

müte§ekldl masa heyetine ınimır.aat ey le· 

mclcri lUzuıııu ilfin olunur. 

B e§ikt:ış sulh ınahkemcsindt!n: lloq;tan 
dolıı) ı mahcuz bir adet keman hir a-

ılet ut 'e Lir ııdet merıııer taşlı ko:ı~cıl 

ına:ı ayı.a 2 is:ı:.ı 929 ~alı g.ınu saat on 

dörtte Dc,ikt:ı~ L:ı)at paı:ırında bilıııü:m· 

:·ede satılacağı iliiıı olunur. 

stanbnl Birinci Ticsret ?,Iahkcm :.İn· 
ıfoı:: Ahmet Nıhrl bcı in Galuımk fL\

> ar hanı içinde Patrik) :ıdi lıaııında S. 6 

nümeroda l:alt <.: ı ;ı:ı.dc H usameltiu be: 

ah~ l ine ikame e) leJ"ği da\ dan dola) ı 
ınUddeiale~ he tcbıiı:.:ıtın ılu;mctg 'hınıc 

meçhlll o1m:ı ı dol~~tsile )npılam:ıdı~ı 

mUbaşiı i tarn.uıdım '• eri!ım ~erhten anlıı.
~ lmıştır. 

Bitt lep ilanen teLUğııt ifasına karar 

Yed rn-:ş olrnalda nıUda itile) lıin tı:rıhı 

ilJnm ferdasınaan ~tıb:ııen ıkı :ı: ~adın
da tul ra<.:arıt etmesi l.ııumu aksı tal•d'rd 
Lııkkıuô gıj p kurı?tı ı•tıh:ı.ı olunacağı 
ılE.rı ol ı.; ı ur. 
·-------·------F nıih iı..lh ıcra dııirt!stnd n: Bır deynın 
tı•ruıni · b.iııı:a. zımmıııda mahcu;- iki 

adet j Uk arabası n>:ılııl lw S - 4 • J 929 

Çaqamba gunu saat ou.birdc at pazzırında 

furulıt olunaca ı iUu olunur. 

1 staobul ı\sli) ~ Mnh1{eıncsi UçUncu hu." 
kuk daırt: ındeı : :"\ııiuıe hanımın efor 

bcrfikte harbe sevk olunup Şnmın suku

tunılıın beri btı) al ve mem .tı ıncı;bul 

oian uğlu Mehmet Halım efendi alı:) hine 

Doktor A. kutiyel il<ame cylcılıri saipı k d ,us.mu tahkikatı 
Elektirik mııltineleriylc bclso~ukluğı.ı, 1 ıcra edıleccğırıdt:n ıkımıetg hırıı bilenlerin 

idrar dıı.rlı-ı, prostat, ademiikticlar, "e bel uı hkem. i h.ıb.rdıır etmeleri luzumı.ı 
ge·ışckli3i, dit ile firen.·) i ağrısız tı.:dıı'fi ı teblıg na mıoa ıtaim olmak l!zere illtn 

eder.eKaral<'1ydo Borekcı f mıı "trasında.34 olun uı. 

D~ 
,/t 8" "'o \lvari .. 

~ lı ll'ları~ 0 nden gidiyorlar-
~a""bl>us~~ kısa bir emir ver-

~ ~ 801' kafileai durdu, 
D ~l k.ssaParak bir mahpus-() a •nd . 
~e tcs s an ıçeriye girdi. 
ı ~~l~· ~Yahatının son men· "'f ·ı l§tı lık t 1 c rt· '. teşebbüs ola-

~i~\l\taff~~ni görmek istedi, 
~tı }'~t b h olamadı. 
"~ılltattda~ Şış sayesinde ka-

1J01 ~dild· 1 
Stolnerin nezdi-ar ı. 

011ı.~ ieni b' y .. a bü'fii ş .. ır seyahat 
f\ n~~~Clşı ~ nrnuştü, ilerledi: 
~~llt 1'CQ· "-olner? dedi. 
~i lı.~ adın v . 
~~~attı. Vaı· erılcn emirna-
~ırf CQarnı 1 hu emirnamede 

1 tq\>si suhulet göste-
Ye ediyordu. 

- Emrediniz matmazeli 
Dolores vaziyeti izah etti. 
Oswel Harding ile bir kaç da-

kıka konuşmak! 
Müsaade ettiler ve Dolores 

hapıshaneye girdi. 
Bu pis ve çirkef kokan ha

pishanenin içinde bu adamların 
nasıl hasta olup ta ölmediklerine 
hayret etti. içinde her yaştan 
bir adam vardı. 

Dolares fazla duramadı. 
- Çıkalım! 
Çıktığı zaman da gayri ihtiyari 

Stelnerin koluna dayandı, yoksa 
düşecekti. Dışarısının temiz ha-
vasıyla ciğerlerini doldurdu: 

- Ohf.. 
- İstediğiniz adamı göreme-

diniz mi? 

- Hayır, bütün bu bedbaht 
adamlar birbirlerine benziyorlar. 
Fakat, yüzbaşım, ben bu ada
mın numaramnı biliyorum. 

- Kaçtır? 
- 24 
- Ohaldc şimdi buluruz ve 

bur~ya celbederiz. 
!üzbası bir nıiilazım çağırdı 

ve ıcap eden emri verdi. Sonra 
Dolaresi iyi döşenmiş aydınlık 
bir odaya götUrdü. 

Az sonra süngülü Jandarma
lar arasında, saçı başı karma 
karışık, kıyafeti perişan bir adam 
içeriye getirdiler. 

Dolares, dikkatla baktı, baktı: 
- Oh, hayır, dedi, bu adam 

Harding değil... 

Vak'a şöyle geçmişti. Gardner, 
belli başlı bütün şehirlerde teş
kilat vücude getirmişti. 

Hatta Jandarmada ve poliste 
adamları vardı. Ne olup bitiyorsa 
günü gününe haber alıyordu. Teh· 

Ayrica: 

Litl"Cllık 

Lir-.:t ;f~ 

ıı o 

u. 11{eş1 

dı:uma 

e .~" markalı hakıki 
ambalajına dikkat ve 

digerlerinı reddectiaiı . 

i a ! 

~©\/g©© 
'11 !§,o@©© 
41~0©©© 
'i1 ©o©>©© 

ikramiyeler ve 

'1!@41@@@ 

bir mü~afat. 

'a 3,90 e e ce ~ 

• 

aa cak 

En mükemmel 

ve taın ayarlı 

saattır . 

Dakika .,.aşmaz, te· 

ıninatlı 'e ehven fi. 
atlarla ı:atılmktadır. 

Başlıca saatduk • 

kanlarından nra} ınız. 
Toptnn ·satış; 

RlkARDO LEVİ VE BiRADERİ 
lstanbul Havozluhan 9.14 

Her cins saat deposu 

skiidıır sulh il\inci hukuk mah· 
kemesinden: Usküdarda Ahmed 

Çelebi mahallesinde açık türbe cadde 
sinde 31 numaralı hanede sakine 
ıken bundan akdem vefat eden fu. 
nire Hoııımın mahkemece \az'i~ et 
edilen eHayi metrukesi 31Mnrt929 
pazar güııu saat 10 da mezkur ha· 
nede bilınlızayede satılacağL ve mü
tc\·effi~ eden alacaklı olanlarla borç· 
Jıların bir mah \ c 'era et iddiasında 
bulunanlarında Uç malı zarfında rn
saikı kanuniye \e senetlerile birlikde 
Uskudar sulh ikinci hukuk mahke
mesine muracaat c)lcmcleri \e aksi 
halde kanunu medeninin mevadı 
mahsusa ı alıl\amı tatbik olunacağı 
ilan olunur. 

-,, B0Vül EMPE YAL OTELİ ~8888~ __ __,.:;..__ _____ _ 
Iı~o"'lundu tranmıv C.ıJdesinde lngiliz sefareti ittisali~ 00 Zingal şirketinden: 
Bitevfikilıi ta la otuzbe~ s nedir otclr"li~ yapıyorum. Izmirdelc i • 

asl eri otı.:lini tesis 'WC binasını kendiın tevsi \C inşa ederek kıraatha· MUJJA iP 
OQ nesi:. le beraber yirmibe~ sene husnU idare ettim. Yunanın fuzuli ola- A ANI" YOR 

mi" lzmiıi i~ ali J uzllndeıı en1 alim nıısillu firaıa mecbur ol<luın. I~· 
tnnLulda Sirl\ecide O:.maniye otelini isticarla tıltmdnki kıraathaneyi de 
lzmir Asl\eri ldr, a han si ııamile tes",, ettim. \ e clyevm tahtı ıdarem· 
dedir. Mesl l!in: de ebat ettim rn (' ) evrn edl\ orum. Şimdiye kadar 
hı .nlı ı · l ·ı,. çal m. l muı uı le\CCctıhl rine nail oldum. Meslc
gimden memnun 'e mtlte.ekl\irim \e bu uzun sene] rde muhterem 
vutandu~hır rı nam gorrnl\ş ve katanm1ş oldur•um hüsnıt te\eccuhlerin 
n•hunıda hasıl ctti7. i iftihar 'e memnuniyetin bana 'erdip;ı se\ inç 'c 
bu mcmnuni~ etin L h-, ttiği cesaret hasabılc bt.ı keı-e de Be) oğlundaki 
LU) ülı. EmpcQ nl vleııni tuttum. Muteber 'c muhterem ıneb"uslarımız 
il e~raf \C tUccurı n1utebPı:mın ıstırahntlar nı ~emin edecek &urctte 
kaffe ltnryolalarıııı }atak rn çarşaflarını \ e alanlarını \e bilcümle 
mobiljalarım yeniden tefri~ \e tez}in ederek sckız glirı e\Vcl kuşat 
ettim. Şimdi) e l.ndıır hllsnU niyet ile ço.lı~tım, iliiahirulömtir bu suretle 
ınu\affolnyetimi yine ceno.bı haktan temenni ederim. Zaten otedcn 
heri mesleğim yeg·ıne hUsnü niyet azınü sebat ve emniyet \C ıffet 
H: İ::Likamcttir. Otelin nezafeti \e mukemmeli)cti \C ehveniyetive her 
tarafa l\urbiveti ve Istanbul cihetine ve haliç denizine nezaretı kii· 
mılesi emsaline minklıllulvi.ıcuh faiktir. Muhterem mebu.san \e muh· 
terem rntaoda~l:ırımın digcr otcllcıe gitmeden C\Vel bu tlirk mUe:>Se· ~ 

sesini bir kere nazarı tefti ten geçinneleri mükemmeli) etui ispata kiifi 
dir. Ku~udmı ltcmaii iftiharla ilfin e) lcrinı. 

Be~ ~ğlun~n tra~n·ay. caddcsin~e Iııgil.iz sefare_H itt~sal~nde hUJ u~· 
Emper) al otclı 'e S rkecıd O:ım~.nı) e oteh ve lzmır ası~erı 1\ ıraatanesi 
8288'8888 Müsteciri Omer Lütfü 88~888 

likenin yaklaştığını da bu sayede 
sezmişti. Bir h .• ç defa Hard'ngin 
kulağını bükmUştii. Lakin Harding 
kendi şehvani hevesatından baş
ka bir şey düşUnmiyordu. Niha
yet malum tarzda yakayı ele 
verdaer. Lakin kendilerini sevke 
memur edilen jandaı·malar Gar· 
dnerin tanıdığı adamlardan çık
tılar. 

Yolda Gardnerle 
konuşuyorlardı. Bu işe 
bile şaşmıştı. 

Nihayet uzlaşıldı. 
Gardner dedi ki : 

ehbapça 
Harding 

- Harding benim kıymetimi 
bilmezsin, kaç defa seni felaket
ten kurtardım, bu sefer de kur· 
tarıyorum. 

- Şimdi nereye gidiyoruz? 
- Doğru San F ransiskoya ! 

Oradan bir vapura atlayacağız 
ve F ransaya geçeceğiz. 

KüçUk bir kasabaya geldiler, 
orada bekleven bir otomobile 
bindiler. H~rdirıg, otomobilden 

kendi yapısında bir adamın indi
ğini gördü. 

Gardner bu adama bir deste 
banknot verdi. Fakir bir oduncu 
olan bu adamın başında, besleye
mediği kalabalık bir aile vardı. 
Ailesi için, Hardingin yerine ha
pishaneye gitmeğe ?razı olmuştu. 
Bu suretle mesele halledildi. 24 
numralı mahpus işte bu adamdı. 

Dolnres bir kerrc daha mah- 1 

pusa bkntı: 
- Sefil herif kaçtı. Bu adam 

Harding degil, dedi. 
Dolares ertesi gün elleri boş 

avadete mecbur oldu. 
-26-
Galebe 

Dolares bir aydan beri Pa
riste bulunuyor. işi gücü Har
dingi arayıp bulmak! Çünkü hay· 
dudun Parise kaçmış olduğunu 
nihayet ögrenmişti. 

[Bitmedi] 

Şirketimizin Ayancık işletme 
idaresi için usulii muzaafeye 
vakıf tecrübeli bir muhasip mu
avinine ihtiyaç vardır. Talip ol· 
anların bilcümle vesaiklarını ha· 
milen 5 Nisan 929 tarihine kadar 
her gün saat 12-14 arasında 
şi rkelin Galatada Bahtiyar ha
nının üçüncü katındaki dairei 
mahsusasında muhasebe müdiri· 
yetine müracaat eylemeleri. Al· 
manca bilenler tercih olunur. 

S ::ıultıuuılımet altıncı sulh hakimliğinden: 
mahcuz 'bulunup foruhtunıı kıırar veri 

len, oıuz kutu mıı~ıı rabtiyesi ve on 

kutu kalem rnbtİ) ecıi \C dokuz kutu kur

şun kaleminin, 4 Nisan 1929 p~embe 

gUnü s:ınt on dörtde Istıınbulda Marpuc

culıırda Bamatan hanında furuht oluna· 

ca~ındnn. taliplerin hazrr bulunan memu

runa murac:ıat etmelerı ıliin olunur. 

eo••••• TUUKU. ZDA ••••••• • • 111 31 marr pa ar o • • e .. .• 
• gunu 16-19 : 
• • 
: arasında çocuklar için matine : 
• o 
:.. Eğlenceler· sürprizler • : 

1 stanbul m~hkrmei asliye ikinci Ticaret 
nıahkenıesınden: Muftis Vnhram Su-

Lul yan cfendi)e ait nınnifıı.tura emnlinin 

1929 sene i Nis:ımnın 3 ncU ve d!irdilncil 

Çar~amba \e per~embc gUnlerinde saat 

dokuz buçuktan itibaren mumaile~ h 

\ ahram Subuhyan ef dinin lstanbulda 

A ır efendi kitnplıaııe i caddesindeki ma· 

ğar.asıoda bilmll7.ayede frulıt edileceğin· 

d ıı talip olanların )evm ve vakti mez. 

kurda masa he 'et n mUr t CJ leme· 

!eri !Uzumu illln olunur. 

Tli.rbe de Eskı Hılfıli alzmer 
binası. Tel: lstam. ;_622 



Seyri sefain 
Antalya postası 

(Anafarta) wpunı .\t Mart 
pazar 16 da G.ıata nlltun11l· 
dan harekede l1111ir, Küllük, 
Bodrum, Rado1, F etlıiJ•, FiDi· 
ke, Antalyaya gidecek ve cf6. 
nüşte meılalr iakelelerle birlik· 
te Dalyan, Mumartl, ..-, 
Çanakkale, Geliboluya utra
yarak gelecektir. 

Kiralık Gazino 
Boıta ncı W.le Gazinolu 

bir ıeae müddetle kiraya ve· 
rilecektir. Kat'i ilaalesi 6NiN11 
929 tarihinde icra kılınacak· 
tır. Taliplerin o gün saat 16 
da levazım miidürltlline gel
meleri. 

T aılüh - Gazetemizin 19Mart m 
tarihli IN8h8tmda son .ırifede 

\lç\iac'1 titmı aibayetiDde Berotlu 
dordUncti IUJh huk&Ak mahtemelinden 
Httınuye bmnıma ait illnda kıymeti 
.-.mene ( 1500 ) yuılaçak ibıı 
Mbvea (1300) yuıldıtuadua &ubi.la 
olunur. 

Z •1'i: ~likden akblun JmfU •ILc
rMi ve Mkerlik veaik.ama •ıi ettim, 

1eaiaiai alaaiı.mdu •ÜIİDia bil~ 
o&m.hjt i1'n ol•nur. 

Ann\llluda Su.cukcu lhr.mim 

• ...... lririaci ticaıet mabk ... indela: 
KadıUyUnde Puar yolwada 138 ll1l· 

mlra1ı Dlku.da muifatuacahkla milı· 

tetil ikea 28 Şobu 999 da illlaına laik.· 

ııiohumıut o1an Vitali Siyoa efendiaiıı 

bmuatı ifllaiyeeİllİD rtt1et ve tariJllİ 
ıımmuıda Avukat Ahmet Sabri ve Htt11· 
meddiD beyJer ualeeea Ddİk tayin 

kılınmıı oldıaklaruadan milfliai merbm 
ıimmetid.ıe alaoliı olanlaruı kanunaamei 
ticaretia 199 ve 200 ~\inoti maddelsi 

..abila tahkik. cByaa için tarihi ilb· 
,. i6lleNn yinbi gilD ıarfuıda ....... 

* inahk~ kltibiııe tealim .,~ 
...... .... meaktre ... , , ...... 

10bta U~ gUnde yani 20 Nilu 

cwmrteli 21 puar ve 22 pamtai pnle
.-iDcle .Ut 14 te hirillci JMbkemei ticar• 
tin iflll 1111WDelatma a:ubaul odama ge. 
ı .. k Sindik efendiler muvaeeııe.iade 

al'C"k laruaı ilpat ve kayt Ye taldik ettir· 
meleri ve mUddıeti meıktie de ispatı Yll~llt 

edemeyeıD aJacakblar hakkında kanunu 

~z'i.Orun 210 nuncu maddesine te\'fikan 

muuıele olunaca&ı ilin olunur. 

ve ytam an ası 

, umum müdürlügünden: 
' .Msvkilen-ııe cvaa6 mahausw ıirde muharrer üı pQ3 emllkin 
!a~ maı.a~ kan111Ufl1Jr. . .. ~?-

~ - lliizayed• ( kapalı r.arf) usulü il&lir. Dlll• 12 NiL 95 
ıariht!:C hk~C: idare Meclisi huzuri;le ic.re .-ıleceldir.Taliıt llfe.a· 
lar mU . ü.aaıada göateril&O aüktarda temluat uoeıôe 
met.8ur olup bu teminat varakanı teklif ınektuplarıyı. beraber mlk· 
puz ll>Ukabilinde iııimt ve yabuı ilıa1e .-disim y~ tlieJIJ &ulıltlü 
a1ank postaya lf~vdi ederler. 

2 - ihale bedeli berveçhl ~· 
·ı a - Talip olanların Umum Müdtirlöp •• ,. Ietubul M ,. 1Dlir 
şubelerimize ve yahut Adana defterdarh&ına müracaatla mufaual prt· 
l.'lmemiai müta1u etmeleri ve müzayedeye iştirak baJinde bir nOb.laamı 
bir lira 1*le1 mukabHinde alıp imaa ve teklif mektuplanna raptetme· 
leri icap eder. 

UIRmt 
No 

Mevti •• \,d Teminat mik-
darı lira 

9 Adanada Bucak mahalle • a No iki bap b•p dilkklııı 150 
sinde Sipetli caddesinde 

10 Adanada Küllabçılarda 
M .KayerH ve lnapb kariye· 

ı.ia41e 

88,90 No, iki bap diikkin 675 
Sadıkyandan mahldl tarlaJar 4400 
iki kitc;ük çifUkevi. Tapuda 
muharrer hudutlan muteber 
olmak prtiyle takrihen4400 

"Müzayedeye vazolunan emlak 
Vakıf Akarlar Müdürlüğünden: 
ıw. kapuunda ~r4Unü vakıf bunu biriDai btuada 10 ve 14 ve 17 n .20 

.,. ikiaei ~ıuada 21 n 2i, M, 2S aıuuralı edalar 
Müddeti 111ıtuyede: 29 ~ 929tarihintio 22 Ni.aaıı 929 puarteai ,uııııne kadu 
lallda malmrer tımllk ki,ıaya •trileoelillcltıı muayadoye nzohuumııtar. Talip

! eriD yevmi ihale olan MID ll'niiD .. t GD clıik1 btt5.pn. kadar prtDameJi oku.mal'. 
ye teminatı muvakkat• iıa ederek mu.ıayed•I• ittirak etmek \lıcre htanblll Evkd 
m\iclUrlül'1nde vakıf akarlar mUdürUilb• m\iracaatlan ilin ohınur. 

lv..t ve mtlıteınilitı hakkında malumat almak ilteyenJcr bu müddet ıarfıncfa 
mllayede oduma mUracaat ederek. ecri milll raporlarını görebilirler • 

Devlet demir yollan 
umumi idaresinden: 

ve limanları 

Mutazaman devam mecburiyeti olan mekteplere devam eden tale
beye maluue olmak w halen uubik edilmekte olan 2 numaralı yolcu. 
tarife.sinin yerine kaim olmak üzre 10 numaralı muvakkat ftfJkaldde 
bir yolcu ıarifesi ihdas e~ ve l Mayu 929 tarihinden itibcıre11 
tatbik edümai taka""' etmiftir. Fazla malumat almak aıe r:nult.w 
tarifeden, tedarik etltll!k isteyenler lsttuyon ~ya ambadar rniidürlalc 
laine müracaat etmeleri. Umumi idare 

Distofajin müessesesind n: 
Eczayi bbbıye ve alit münakasası 

Diatofajin mUeueaeaine lüstimu olan ecıa Ye edefttt tıbb17e upalı zarf UIÜlt., 

24429 Çutuaba g\hl&l M&t on beıto ibaleai icra Julıuc:almdan talib wmıa 
tenft \"e evu!uıı anlamak '1zre Baytar mektebi.ne Ye 7evmi ihalede mll......aa 
tllccariye mttblyia komiayoauaa murac:aatlan. 

[ .. ·-- ,, . ··----·--·-----·--.ıı-·-J 
-~:~~·-·-Semti M.balleci Soluıiı No Nm Tamamınm kı7ıaeti 

atik cedit atik cedit lira muhammeııeai 
Kiralık. vui mah~ Beyotlu Hüteyinağa Mektep-Bayram 12 :.9 ka.ii' &arıe 7000 •kil taklilte 

Muıtemilltı:BoCbıım katı o<lunluk ve kömtırlUi ve mutbak zemin katmda:Bllyllk 
Fabrika, saraj, matbaa, sanayi .,. 1t1ç1t iki oda. birinci katında hoyuk •e klçük iti oda bir ba11 itinci kabada tt9 

Yeri. r.a...ı Nı.}u 1 tib t . T Mtctık oda bir hal& d6rdllncil katında bir ktlcltlL oda Ye bir .andık. oduı, betiıaci 
~~ -. ' ç a evı e- &at maça ve k.iremitltk olup elektirik ve terkoe ıuyu tem.at ve tertı1-1lnı baYidir. 

lefon: 865 Bedeli ilkiz 8Qle ve milsavi taksitte tediye edilmek. Uıere ha1lda evuf'ı mubarrtr 

1 
•taaW 1irinei C:ki& mallk....ındn: uneniD 7000 lira kıymeti mabammene ile ve kap9iı sarf lllÜle milkiyeti m\lı9-
MUdUi .,. ~ YUIUf idil .,_. vekili yede~ ~dı M-929taribiue mUsadif puartesi gllnll taat 15te teklif ıarflan tllpt 

--vu ve biliatizuı buiDeda alınacak emre göre muaıDele ifua mubrrerdir. TalipleriD 
Vaeillki efeHi ~tarafmnn müddei ale7b ayuzde yedi bUÇQk hesabile 525 lira &ıeminat akçelerini mal 11ndılma tesliıD ecleıek 
Dede nam clJier Aııdeı;{ı• Valet Yuuf hıcaklerı 1!1Übm Tef'!_ muteber banka mektuplanle ynmi meaktrae F.mvali metruke 

. ;_-:;; :.:;u:=: ı::=:~~~~!~E:!~~:::::::::::::::::ı 
ıaabet etm• .. Uiin41eo baluık usulü muahake· KİRALIK EV VE BAHÇE 
meleri UnuDlllUılll 398 iDCi maddeli mu-
dbiace J:aakkwda p7ap kararı Yerilerek Kartalda Peııdikde IJaidat caddeamcle No 609, 15500 metro meyya •ç)armı 
1>.,u bir p... muameJeJe ba'kmaksıım 2 bahçıvan nile tavuk ve tavupn kllmealerini bavm Ye boltaa .tu,,.ı,nm ve llire7i 
emri IDllbM.eme • 11 • Nİl&D m tarihine mottemil bahçesi Yardır, eeaelik kirası 300 lira, mu.yede 18 Nm 19'l9 e. IW'· 

terdarhkta yapılacaktır. ( 49') 
}llu.dif peqeıı.be gUııU .. 13,30 talik KlR IK v 
inbnm. ynmi maktlrda muhakemenin AL E VE BAHÇE 
driam ve ıntacı mukarrer bulumue Maltepede iltuyOD civaruada, bat bo,ancla No 7, iki baltikl11 6 odalı 8 daaum 
oldupndan revm Ye vaktı maayyende bahçeli, bebfavm odaları, limonluk motor haYUI çiçek Ye me1va atat;lan Tlldır, 
.buır bulunmuı luaumu kanunu mezktlrwı 1e11elilt kiıuı 330 lira, lldllayede 18 Niun 1929 da Def'terdarhkta Japılacakhr. (481) 
401 iDai ımddeli mucibimce tel.lit meka· 

mma kaim ol-* tıae illD olllDtll'. 

----------------~-------B eyofhı biıinci lalh hukuk mahkeme. 
ıbldeD : Madam raunın Beyı;>llwıda 

HilMIJİD ap ma~iade Ziba aok.pıda 
72 o m.&m marika aleyhine ibme 
tyJ.ediii ialei IU) u daYa1ının icra kılınan 

muluıkeDlll&iDde buır buhınmayan m.a
burmia iKametg&bının naeçlıaliyetiıae 
binaen tıü.kuıda müttelıu gıy•p kararının 
)'lrmi ıün müddetle ilinen tebJitın 
klf&J: verilerek muhakeme 22 • 4 • 9'J9 
Puartesi uaı R d6rde talik kılıımut 
Ye 'llluhakeme dahi hitam eaflwına gel. 

1Url<iıe Ziraat 
Bankasından: 

Yeniden alınacak müfettiş namzetleri için ilima 
tesbit olunan 1 Nisan 1929 tarihi, son müracaat 
günüdür. Bu tarihten sora yapıla.-.ak talepler naza· 
n itibara alınmayacaktir. Müsabaka imtihanlan 7 
Nisan 1929 da Ankaradan bqka Istanbul ve b· 

s•matyl ~ tra. 
VI) dıııajmda M No Ulawhaae 

yanu:ulaki 29 nwmrab ana. 
ı:,upte c:amii Ubir a•h•lleüde 

67 No UbVdıaae cmliade1'i ıvik 

fuJası. • ~ -

&ltU ---~ .ıuı. 
ltria iU npU aukaım ftluadu-
iuadu ·talip w.Jı• IJiaarua 18iııei 

peqealıe pi - 16 .. -- .. 
clmtDhı• mtnadan illa tıluldır. 

1 etasabuJ icıa daireliadea ı X•t.tlffa 
a- Afti •""-i,.._ aıuh Pat

.. batwa -.ballabüa ~,.. eed· 
deliude atik 19, 21, 2S, 26, ~. iP, 29 
mükomır numualı mu,tertk 1D1ıf llllm· 

muİ laiain iiÇ rt&ba hİllelilt - Yt 

bet bip chlkklaa 19 .,.. Gda1arma 
111uttemil ıvilfıea ma •• Wr bap ko
utaa OD altı hİIM itibarile dilrt ~ 
Ahmet Hamdi Jae7in abdelİlıde, ff r1De 
•)'111 mab&We ve a1m aumankn had 
emllkte mütterek IUIÜ muuramai lesiaia 
Uç rubu laiAeeile &'!111 pyrı mmakul&lm 

OD altı .... itibarile iç h-.e.i Mehmet 

aci beıüa uhdfllinde oq, Mablia •r 
dmı istikra~ eyledikleri meblalr mllume 

1D11kabil birinc:i dereoe ve )irinci aıra 

numaruile ipotek irat edUip borcun 

YerilmemeliacleD iolap iM1eıi eneliyai
•İll ieraaı itia o&u pa mikldede mU· 
zey.leye kenalmqtw. Hududa: cephai 

Cilmllııuyu addeai arkuı kOpdiye aok• 
ıı .ı tarafı Hamicle lwıUlllD ve uimıiD, 
aol tarafı <:emil pqa ..ıe Hamit "1• 
ifnZ edilen konak ve balıçelerile maluhıt 
iki bin dört )'Uz altmıı illi arım terbiincle 
barem ve telamlık dairelerini Y• bahçe
lerini ve aaireyi, haricen klgit beklr 

acla1armı ve bet bip diktlD· maa ana 

Te llirniD evaaf ve mUftemilatı : 

Gumupayu caddetinclen çifte bimlı 
bllyllk eski ahfap cllmle kapıdan ı.ı.· 
ye p-ildikte aol taraf ta barem ali taraf. 

ta 1ellmlık daireleri olup, harem daire
aiDe girildiltte zomiui bnk. malta döeeli 

im tqlit bir aoulıluk mermer döteli tek 

bınıalı aob& ile tethin edilir hamam, bir 
kulıat Yllklll vo dolaplı ve dunra gömlllu 
ndJo IMalııanan ve bir kllml bllyUk ve 
lıiriDcl• baıem behçeabıe methali bulu· 
DaD )4tdi oda dört aralık bir aefa Uç beli 
iki kiler IİfYaDlı köprü sellmlık dairesi· 
ne vulecler. 

Sellmbk dairesinin tahtında !aarap ça· 

mqtt 11Uıama mahalli .... bir aralık Dl&• 

IW itttialiıideki buzlu camla tapudan 
meü.tlr eelamlık daireliıae girildikte Dltl• 

•>·ık bir tatlık bir kiler uç oda bir mer· 
divtD altı köpli bir IOf'a llzerindo dtvua 

giimöl\l camlı dolap 'R maür finluli 
köprtlJo methal ve beli vardır. Harem 
bahçetiade taıla inp edi lmiı au bam•i 

mermer ayuh buytlk muhıJdu. bir çepae. 
lellmlık lıUçaiode bir kuyu bir Uç 
mlJft fidanı Te kll~Je IObfma 'fllo 

!eda babçeoin geçit Uzeriııde -&da Dim 
klsir binada bir aralık bir mutfak Wr 
oda bir laell brt•tad• k.Wıpp bİll& .. 
mini toprak bir abJnardır. SeJlmlık da· 
ireainin dahili 1ach bo,alı muceddet olup 
diprleri ahaap ,.. muhtacı tamirdir de
rmıu.oda medyulll.- ukindir. Cadde1e 

D&IU' beı hap dllkklıun dördllnfln zemini 
toprak ve talata bepacili iltor kepenkli 
aüaddema paino timdi Zellba banmı 
oda olarak tRimal eylemektedir. Diler 
dlkkblarda Klzım ve Abdtl\bdlr ofea· 

eliler kiraculır Ye bir twm tehi ve kU ... J 
di7e toUim& Dllll' ar1&1• medllali \'U'• 

m. 
Ana carafoula medhaHmi bulmaan 

bekar odalanu ..mai kaldırım tat d6o 
teli eaki ktmerli mudaktu Üpp ııaer
div11ale çabldıkta ahaıaP koridor llm'blde 

klqdıktı Hkia oda olup deranımda M61-
J6 FOliDi ~"Mutafa Ye Nedim YI 

HlleJiD apJar ile ileti& JMt7 mllMainlir. 
Dİpr toDOI kcaıtmerli ocaklı mutfak 
maballindeıa kısmen m.erdivaa albna mil• 

Adil .... k&n~ıpn ,........ ki ... 
diYIDdeıa çaktldıkla bir anlak biri kltak 
iç_ oda olap Vupl, Yaö, Taut kiaıcıdlr. 
Anada bir ka1u üt ıealil ..ı., llall war

•r. Haricea kip Mlailen muJııtlıcı ....-. 
dir, tamamı otuz Mkiz bin tlç )'ÜI doban 
lg lira kıJmlti •abunromelidir.928-8883 

mit oldujmıduı müddeti muayyene zar. 
fında m~baıaın turku kuıuniyyeyo 
ademi to\••Wtl Jaaliode hukuk umltl 
ımıbakemeleri kanununun maddoi mab-
1111&11 aıUcibince vakıa7ı kab•l ve ikrar 
etmiQ ad olunacatı teblii makamına kaim 
almak. üzre ilin olunur. 

mirde de yapılacaktır. 
DEVLET ifATBAASI Müdürlüibden: 

auıuralı doayumda mnout harita ,,. • 

--------~---· Zayi - Alketfik vesilwnı za) i .Uim 
ylbıamı çıkarai:alundan ""llİDİD bUkld 
)Ô ur 

K»•bUaa yokupmclt 7orpacr 
Jlıh M lfllilalt 

Bir memur aranıyor 
MG&haamuda Gayrı mamul qya ambar memurluğu ~· 

Maaıı aıliai yinni liradır. Aynca ıene nihayetinde kazanpan ikro
miye ı1erilir. Memur olmak sıfatım haiz olan kimseler arasında eı>11elce 
Matbaa le11a.:ım i§lerinde t;alıımıı olanlar tercih edilecektir. Talip 
olanlann lwrıürı 61klhn sonra ıGGI 4 i/.e 5 arCllUICla rnililiriyete 
müracclal ttm.ltri ı;t llUGlki ~ 6woht ~ 

tieyumamllilade ..._ malOmt vardır. 

lateyenler mllracu& ederler, meakGr billeo 
ı.. talip olalar m..1e muip Ju71Mti 

............ Jllde - DilpeliDde 
akÇllilıi tel1imİ WIM tlmtleti Ye 4-5-9'l9 
arihiDde mı ı• ta 16ya kadar J••g)ml 
icra dainaiDde iblW neliyai rapa)aca· 
imduı mqterilerbı lmat ft 1• MlttrM.lt 
hm nı1liama1an lllla obmat. 

Aslıerl mDn• 
ltaıa ll•ıilari: 

Fmdıklıda M. pı. vekileti 11tıulıJ•• 
kemieyonundaa: 

B ur•da Itıklarda A.akeri Li!ecle l'apılacak pawyona on ~•kus hin • 
dotuı: k.Ul'Qf l:ıedtli bıifte «livar ve çatı iapab kapalı mfta anav~ii 

kODUIU§Nı' ihaı.i U Mm "3D perıeube ehil .. t en 1'eıte Bonııb 
.ı.. klllıİl1onW1da 7apilacakttr prbwlıert almak ~e:renltrin 
Uki b~ aOwdan, 
K mık ve berpmb.ki Jutaatm ihtiyacı i~ bpalı urfla ilin 

hru .. 'ie - ihale günilade talip o•kmımıo oldupndan 
9i9 tarihinde yaplbuk 11n aailDP .. temdil edilmitliı Taliplerin 
.._ alma komilyoau riyuedae auracaatlım. 
Jlıtiyacab Mbriye için 9 .det gUlerciD ..._. puahkla abnacaktır • 
~ paartoei aut 14,30 da U:ra edilecek.tir taliplerin l&fblalDCliıü k 
Te auaD.Deliıü ytldıtcla orbanlye kqluiııda birinci muhabere alayı k 
•lracaatla görmeleri ve puarlıfa ittir&k ttaaek W.1.ıertnde 
t.gpiaatlarlaı komi.ayoıada ham bulunmaları ilin oltlDW'. K ap.Jı arfla munakauya kODalup 28 Mart 929 taribilldo ihale · 

D&D 6240 liıahk mababeıre fiıamaJarıu v•il• fiatuı daha aplı f 
me'mul garllldqundesı ihale edilmeyerek 30 mart 9'8 cumartesi güııil 
paarlakla ihale edilecektir taliplerin seman ı....ttlda komİl)'GDwDUD 
F ukı fiatı talıhüdilııll ifa edemeyen muteahlıidiae ait olmak uzre 500 

petleaulli puarlıkla alınacaktır ibaleai 2 NlaD ..ıı 1Uııil ..ı 14 te 
liplcriD tartmme ft oumUDOliıai komilyonumazcla a&meleri ve ilıaJe f. 
miııatlarile mllracaad&n. 
30 taDe lauieoD çorap &if maküıeai aleni muna..... ile ılıNc:aktır • 

-.n 19'B puar glllıll 1ut 14 te yapılacalr.tır. Taliplerin 1Utnaaııellll 
numuadan aJmaı.n n ihale gu.atllıdo temiDaalanlo komieyoaumma •......•........................... , ......... .-~~ 

Bakır klyünde barut fahriblaruıda imalatı + utambul •tmalma komiayoamadaa: 

8 akırköy banat fabriblan aruilinde mtltebanil otların biçilip balye 
mai ve bıuaa mu.kabil talibine yüzde ııiapetindo ot itaaı m.üzayedey• 

22 ııiluı 929 pazartesi i\lJıU aut 14ı te ihaleabıiıı ivua mu.karret bulun 
olaııların teaıinatlariyJıe beraber komisyon mtirlC&l&Jan. 

Mekitibi askeryie satınalma komisyon 

H alıcaotlu li8eai için munakuada \>lan 5000 metre- yerli bezin ınu 
talibi ahtesiııde k.i fiatla bir hafta 60nraya talik ediJmipir. 

yevmi talika mu.elif SO mart 929 cumatteei ıunu .. t 14 de Ha 
Unllnde ki mUoakua mah1 11inde tekrar munakw11 icra Jcıbmmı::ak 
DlllDlllM ve prtrwne için komiayonamtUa ve ittİrall ıçbade mı1nakau 
rcutlan " hutr bahmalmuı ilin ohmv 

z arar ve ziyanı ifa1i teahllt etme7en mllteahidi nam ve hesabına o 
pyri tedarik mllııak-7a konulan glllhue baltabaııelİaİD 200 Toa 

rtl mUHka•ı glla\tnde ki f'iat talibintD uhdesinde olmak illere 1~929 
Mat 14 de tekrar milDllhuıı icra kıbnmak tutile Wr baf'ta IOlll'ay& 
Tomili fiatla talip oiaDllnD prtD&meei için komil1on111Dtua ve ittiılk 
ye mektebi 1emekllueleri ön\inde ki •'111akua mahallinde bam 
elunw • 

• •• 2500 kilo YUn } .... _"' ,=-- .. r-
370 • Pamuk DUUıepe DKll ıçua 
800 metre yerli bez • • • 

3000 kilo Pamuk Balıcıotla liseli için 
Ballda c:ina .e miktarlarda mahalleri muharra malwne. ayn a1I'... 

oıımbııeleri veçlıile Ye aleni ıutetle milııakuaya köıaulmllflur. ihaleleri 11 
Peqenbe g\tlıtl .at 14 de RlırMye mektebi 1emekJuıMılori &ıtl..wıti 
mahallinde icra kıhnacıaktır. Taliplerin prtDame vo DQIDtmeı.ri içiD ); 
ve fatirak. içinde mU•k- mahalline ııaUncut ve bUtr bu.lunmı1an 

Kolordu kıtah ihtiyacı için kapalı zarf uaulile milmkuaya T 

kilo baljur ;evm ve autı m•yyende talip mhur etmodiiüıden 81 
mlıltadif paar glbıll llalı on dörtte paarlıJr.la 1D.11ba1u edileoektir. 
anlamak \lire her ıliD ve pazarbp ittifak. içinde JmD ft IUlt .
temiqatı mavakır,.alerile birlikte komiayoaa muracmt ttaıleri ilin 

K ırklar elinde ki kıtaat ihtiyacı için mevkü mllnau.da bulunan altt 
nı fualya1a verilen fiatlar pli görlllditinden ibaleai 30 mart 9'l9 

udif cmurteai gilatl 7apılacaktır. Tenalltla itaya talip olanlaruı yaktı 
Kırklar elinde k.i Aaked mW.yaat k.omiayC?Dwıa m\irac:atlan ilin oluıa•• 

Ç orlwlaki kıtat ihtiyacı ıçin on bet bin kilo tado yatma verllerı 
rllldülODdeo ihaleli 6+9'l9 tarihbı• mtllldif Cumarteai gUnll saat -

lacaktıT ıeraiti anlamak tir.ere her glln ve itava talip olanların teıniot' 
muaaddak. vesikalanle Çorluda mllblyaat komilronana IDÜl'lc:aatları. 

Ç orhıda ki btat ihtiyacı için 36000 kilo patatise vttrilen r•tJar gali 
ihalesi 641929 tarihine muaadif cumarteli gtlnll .aı on dl>ıtte yap 

raiti aolamalı. ieteyenleriD her ıuo ve talipleri11 temiDat akçeleri V"' 111 
larile Çorluda mubavaat komiayonuna munıcatlari 

F arkı fiat mtiteabidbae ait olmak Uzre 307'22 kilo kuru ot miiba~ 
ihaleai 64-9'8 tarihine muaadif cumarteai gbll uat OD dörtte Çor 

komiayonund& yapallcaktır. ~ti an1ımak ilteyeoleriD ~ ve itaya 
da teminat akçeleri ve m111&ildak vesikalarile nktı muy7enindc 
komill onınd.a bam baluıamalan. 

1 
2000 kilo s.ban 

} 2000 • Pirinç 
2000 4 ~:Jllı 2000 • 
8000 kile mı 

• 


